Ophaalronde Hart van Hurwenen
November 2018 - Januari 2019
Van november 2018 tot januari 2019 organiseerde de Dorpsraad
Hurwenen een ophaalronde over de toekomst van het ‘Hart van
Hurwenen’. Dit startte met een ideeënavond op 1 november. Een
werkgroep hield vervolgens huiskamergesprekken met dorpsgenoten
op ruim 50 adressen rond de voetbalvelden. Daarnaast konden
mensen een online enquête invullen met zorgen, wensen en signalen.
Deze input vormt een compleet beeld, weergeven in dit document.
Welke sfeer of karakter moet het Hart van Hurwenen gaan uitstralen?
(ideeënavond 1 november 2018)

Samenvatting van Ideeën uit Ideeënavond en Ophaalronde
Waar gaat het ons echt om?
Verandering is best moeilijk en onzeker

Wonen

We willen (meer) gemeenschapszin

Bouwen naar behoefte, maar
gedifferentieerd: jongeren, starters, gezinnen,
senioren (vergeet de “empty-nest-ers" niet),
mantelzorgwoningen.

Beleving: het is nu fijn wonen in Hurwenen,
dat moet zo blijven!
Het nieuwe Hart van Hurwenen moet
verbonden zijn met het dorp (geen dorp in
dorp)

Speciale doelgroep: behouden van jongeren
en starters uit Hurwenen/omgeving
(voorrang)
Aantal woningen: 15-35 (incl CPO)

Belangrijke signalen
Hoogbouw = weerstand

Stijl: passend in dorps karakter, gevarieerd,
geen “postzegelpercelen”, geen hoogbouw

“Het komt wel goed…” - of - “We worden toch
niet serieus genomen!”

Soort: zowel koop als huur (sociaal en vrije
sector) overwegen op basis woonbehoefte

Meer verkeer door de dorpsstraat
onacceptabel

Aandacht voor:
duurzaamheid/klimaatneutraal,
levensloopbestendig, parkeren, achteringang
voor enkele huizen aan het hart

Bouw niet in mijn achtertuin! Uitzicht weg = ik
ga weg!

Zorgen

Ook genoemd: woonerf, hoogbouw voor 1-2
persoonshuishoudens, tiny houses,
warmtepomp

Huizen/hoogbouw leidt tot inkijk in mijn
achtertuin

Groen

Het Hart wordt een hangplek voor jongeren

Groen dorpsgezicht, gevarieerd

Het beschermd dorpsgezicht wordt aangetast

Extra elementen: vijver, centrale boom

Ontsluiting woningen leidt tot meer verkeer

Integreren met ontmoeting (bankjes, hofjes)
en spelen (veldje), dierenparkje (kleinvee)

Impact geitenboerderij
Langdurige bouwput
Het Hart wordt volgebouwd
Overlast dorpshuis-partycenter
Verdwijnen van dorpshuis en plek voor
verenigingen / buitenfeesten
Er komt iets vreemds, van buiten (bv AZC,
Moskee)
Veiligheidsgevoel verdwijnt (zicht op velden)

Biodiversiteit (bijen, vlinders, insecten),
drachtplanten, gezamenlijke (groente)tuin

Ontmoeting en recreatie

Proces

Speelfunctie voor jeugd: trapveldje, speeltuin,
pannakooi/basketbal, skatebaan

Betrek alle betrokkenen met aandacht voor
omwonenden en CPO groep. Voorkom
weerstand door alle meningen mee te nemen.

Centraal plein/veld voor evenementen
Bewegen/spelen voor iedereen: jeu de boules,
wandelen, tennis (let wel op geluid!)
Ruimte om samen te komen voor
verenigingen en groepen
Ook genoemd: kinderboerderij met sociale
functie (a la Wamel)
Aandachtspunt: verplaatsen dorpshuis,
verbinden hurnskerkje met dorpshuis, hart v
hurwenen, monument voetbalclub

Infrastructuur
Kijk breder dan alleen voetbalveld, ook
herinrichting andere straten, en
parkeergelegenheid (probleem Geerhofstraat)
Overweeg een centrale straat door het Hart,
met verbinding Geerhof, Groenstraat,
Dorpstraat
Denk aan de sloten

Maak plan voor gefaseerde aanleg. Maar
voorkom dat daarbij delen terrein jarenlang
braak liggen.
Neem de tijd, maar ben niet te traag
Tijdelijk gebruik kantine, bv jeugdhonk
Voorkom een lange doorlooptijd/bouwput en
verkeersoverlast
Passende rol van dorpsraad
Denk aan andere zaken die evt in proces
meegenomen moeten worden (leefomgeving,
fijnstof, afval)

Denk aan de betrokkenheid van:
- Raadscommissies
- Gemeenteraad
- Waterschap
- Stichting Hurns Kerkje
- Stichting Gezond en Fris
- Stichting Dorp en Landschap

Ook genoemd: oplaadpalen
Kans: verplaats de ijsbaan naar Hart van
Hurwenen, bouw op de plek van ijsbaan

Een overzicht van alle ideeën uit de avond de
ophaalronde staat achteraan het document.

Het “waarom”
Achterliggend idee voor de ontwikkeling van het Hart van Hurwenen: “Hou Hurwenen aantrekkelijk”,
zowel voor de huidige inwoners als voor nieuwe inwoners. Mensen wonen in Hurwenen vanwege
het dorpse karakter.

Vragen (gesteld op de ideeënavond 1 november 2018 aan wethouder Peter de Vries):
Wie bepaalt uiteindelijk wat er gebouwd gaat worden, ook qua uiterlijk? In overleg met het dorp. We
bouwen naar behoefte, en in lijn met de beeldkwaliteit dorpsaanzicht
Hoe kijkt de gemeente tegen nieuwbouw en risicogebied ivm intensieve veeteelt? Gemeente is
tegen uitbreiding intensieve veeteelt.
Wie gaat het terrein onderhouden tot de ontwikkeling? Gemeente zal de bestaande gebouwen van
voetbalvereniging afbreken, en het “groen” onderhouden
Wat zijn de plannen met het dorpshuis? De gemeente heeft geen plannen. Maasdriel wil in iedere
kern een dorpsontmoetingsplek hebben.
Wat is de grondprijs voor CPO bouwen, hoe en wanneer wordt die vastgesteld? De grondprijs is rond
de 350 euro per m2. Opbrengst bij verkoop 12.000 m2 kan dan rond de 4 miljoen euro liggen, maar
daarvoor moet nog wel infrastructuur aangelegd worden.
Komt de opbrengst van de velden ten goede aan Hurwenen / het nieuwe plan? Opbrengst van de
velden zal in ieder geval ten dele voor Maasdriel zijn voor financiering nieuwe accommodatie
voetbalvereniging. Maar de opbrengst wordt ook sowieso gebruikt voor inrichting/bouwklaar maken
en algemene voorziening (bv groen)
Is er wel behoefte aan woningen? Woonbehoefte onderzoek moet dit nog aantonen. We bouwen in
principe alleen naar behoefte.
Welke termijn heeft de gemeente in gedachten voor de ontwikkeling? De voetbalvereniging is pas
tijdens seizoen 2019-2020 weg uit Hurwenen. Vlekkenplan/bestemmingsplanwijziging zal tenminste
ook een jaar duren. Wanneer er in 2020 gebouwd kan worden, is het snel. We verwachten een
gefaseerde ontwikkeling, dus wellicht over een langere periode in stukken ontwikkelen, op basis van
een totaalplan. 2022-2023 is realistischer voor de ontwikkeling van het stuk land
Voor wie wordt er gebouwd: In principe alleen voor inwoners van Maasdriel, of mensen met een
binding met Maasdriel.
Is er mogelijkheid om een stukje tuin te kopen? Als dit meegenomen wordt in het plan wel. Over de
prijs zal dan onderhandeld moeten worden.
Blijft de speeltuin? DR: wij willen sowieso een speeltuin behouden.
Is bekend waar de CPO gebouwd gaat worden? DR: nee, moet onderdeel worden van het gehele
plan. Er zijn momenteel 8 aanmeldingen
Hoe komt een woningsbehoefte plan tot stand? Onbeantwoord

Voorbeelden

Zaltbommel: Waluwe - https://www.vanwanrooij.nl/zaltbommel-waluwe/
Maasdriel – Heerewaarden
https://www.maasdriel.nl/data/downloadables/4/5/7/obp_varikse_driehoek__beeldkwaliteitsplan.pdf

Van ideeënavond 1 november 2018
Wonen:

Niet te veel huizen

Dorpshuis verplaatsen/verbouwen (2x)

Investeren door gemeente en
volwassenen voor goedkoop huren door
jongeren obv CPO

A la dorpstraat
Geen woningen in het centrum (genoeg
ruimte in periferie)

Ruimte waar verenigingen terecht
kunnnen (oranjevereniging,
toneelvereniging etc) 3x

Onze jeugd een kans geven om in
Hurwenen te blijven wonen (2x)
(voorrang). Intekenen lijst huur voor
jongeren uit Hurwenen

20-25 stuks ; 15-20 woningen; Max 3035 woningen incl CPO

Ruimte waar mensen samen kunnen
komen, denk aan soort café

Jong en oud, eenpersoons (voor “Dam
Eenheden)
Goedkope (huur) woningen voor starters
en jonge gezinnen (2x)

Behoud kantine voor ouderen
Groen

Jeu de boulesbaan 2x, Tennisbaan (2x)

Bevorderen biodiversiteit maar met
behoud identiteit

Wandelgebied, Wandelpad /
schelpenpad (2x)

Groen dorpsgezicht handhaven

Sociale kinderboerderij (2x) (zoals in
Wamel), Grote ronde kennel waar dieren
kunnen spelen

Tiny houses, betaalbare woningen die je
zelf mag ontwerpen

Natuurlijk groen – vogelbosjes, water,
bloemen, vlinders, hoogteverschil

Duurzaam bouwen

Wandelgebied met bomen, bankjes, zon
en schaduw

Infrastructuur

Hofjes met zitplaatsjes

Centrale straat dwars door hart geerhof
/ hoek groenstr-dorpstraat

Gevarieerd bouwen, geen rijtjeshuizen
Geen huizen direct aan bestaande kavels
Woonerf met centrale parkeerplek
Jong (behoud hoger opgeleiden)
Gedifferentieerd voor ouderen
(behoefte)
Jong, oud, gezin, alleen, voor iedereen
(3x)
Vrijstaand
Past in straatbeeld
Snel
4-8 woningen in historische stijl, passend
bij sfeer dorp

Gemeenschappelijke tuin -gevoel
Gemeenschappelijk groen: lindeboom,
authentieke, historische beplanting
Openbaar groen, beeld dorpstraat,
vriendelijk beeld
Snelgroeiende loofbomen (esdoorn)
Bomen van formaat
Gras
Bomen (3x), struiken
Beestjes, vissen

Oplaadpalen
Autoluwe omgeving
Kijk breder dan alleen voetbalveld, ook
herinrichting andere straten, parkeren
en laagg groen
Bij Geerhofstaat 10 straat doodlopend
laten
Geerhofstraat verbinden naar
groenestraat vanaf speeltuin dorpstraat
oprit langs nr 18

Kleinvee, hertjes, vossen

Voor CPO diverse woningen, kwalitatieve
architectuur 14 woningen, 5 jaar

Drachtplanten (bijen, insecten)

Proces

Mooi park (2x)

Geen hoogbouw (3x)

Integreren met recreatie

Omwonenden betrekken bij stratenplan
(3x) en parkeergelegenheid

Klimaatneutraal bouwen

Boom op de middenstip

Bouwen in fases, stratenplan ook

Voor ouderen en zorg,
Levensloopbestendig

Groen hart behouden

CPO groep betrekken vanaf nu

Waterpartijen (2x) met bruggen

Gereed in 2 jaar / Neem de tijd

Parkeren onder woningen

Stadstuin, gezamenlijke groenten

Landelijke stijl/bouw

Overig

Huur / flex woningen

Ontmoeten / recreëren

Schone lucht (ivm intensieve veeteelt)

Woningbouw betaalbaar < 200.000

Speeltuin (11x) (parkachtig , veilig,
centraal, wipwap, glijbaan schommel,
parallel aan dorpstraat)

Vuil / afval

Speelfunctie, Trapveldje (3x), Cruyff
court / pannakooi, basketbal, Skatebaan
jeugd

Dorpsraad: doe onafhankelijk
woonbehoeftenonderzoek

Zelfvoorzienend energie duurzaam (2x)
Sociale woningbouw voor jong en oud
Vrije sector huurwoningen
Geen grote huizen
Warmtepompinstallatie
Voldoende parkeren op eigen terrein
Evt bouw in stijl van dorp
Geen postzegelpercelen (dorp = ruime
percelen)
Vrije sectorbouw

Centraal recreatieveld / plein voor
activiteiten zoals feesttent, muziektent
(8x) evt aangesloten op kleiner en
intiemer dorpshuis
Verbinding tussen Hurns kerkje –
dorpshuis

Vooraf: verplaatsen geitenstal
Experimentele materialen

Dorpsraad moet eigen mening niet als
feiten blijven presenteren
Wat is het persoonlijk belang van P
Vaders bij de bouwplannen als
projectontwikkelaar

Ideeën opgehaald uit ophaalronde

Enquête Hart van Hurwenen (27 reacties)

Proces 1 november 2018 – maart 2019
-

-

-

-

-

Een groep van 6 inwoners heeft zich aangemeld voor een werkgroep die voor de
dorpsraad een “vlekkenplan” gaat ontwikkelen. Dit plan wordt dan voorgelegd aan
het dorp.
De aanwezigen bij de ideeënavond gaven de werkgroep een mandaat om het plan
uit te werken, zolang ze op staan voor andere leden.
Spectrum ondersteunt de werkgroep en het dorpsplan bij de ontwikkeling, op basis
van behoefte. De kosten van deze ondersteuning worden betaald door de Provincie
Gelderland (Leefbaarheidsalliantie)
De werkgroep sprak met ruim 50 huishoudens in Hurwenen: adressen rondom de
voetbalvelden
De werkgroep zette een enquête uit onder inwoners, 29 keer ingevuld. Dit
bevestigde de input uit de ideeënavond en de huiskamergesprekken.
De werkgroep voerde overleg met de gemeente Maasdriel (wethouder De Vries)
waarin de gemeente bevestigde dat zij bij de ontwikkeling van het Hart van
Hurwenen in de toekomst (bestemminsplanwijziging) rekening houdt met de ideeën
van het dorp.
De werkgroep werkt een aantal scenario’s uit. Daarin neemt ze actuele
ontwikkelingen mee die invloed hebben op het plan (discussie uitbreiding
geitenboerderij ; financiering verhuizing voetbalclub ; toekomst dorpshuis De Kil). De
scenario’s bouwen op de input van de inwoners.
Op 13 maart gaat de werkgroep met het dorp in gesprek over de scenario’s en
vervolgstappen, op een informatie-avond. De dorpsraad organiseert de avond.

